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PROJECTE ESTOC 2020
Espai Sindical Transfronterer

Occitània-Catalunya
El desenvolupament de la zona transfronterera 

pirinenca (Pirineus/Mediterrània)
El projecte en una ullada :

Durada del projecte :
 Data d’inici: 01 juliol 2019
 Data de finalització: 31 maig 2022
 Nombre de mesos : 35

Presentació dels socis del projecte :   
Catalunya/Espanya: CCOO, USOC i UGT de Catalunya 
França: CGT, CFDT, UNSA, FO i CFTC d’Occitània.

Objectiu principal del projecte :
Augmentar el flux de treballadors transfronterers.
Donar a conèixer el mercat de treball occitano-català com a espai propici a l’ocupació.
Informar i/o guiar els treballadors (actius, estacionals, desocupats, dones, joves) sobre el treball 
transfronterer.
Consolidar una xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer.

Objectiu específic : 3 realitzacions principals 
• Diagnòstic del territori Oc-Cat
• Portal d’internet específic per als treballadors transfronterers
• Xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer

Programa Interreg-POCTEFA 2014-2020 – 3a convocatòria

Prioritat Eix 5 : Reforçar les competències i la inclusió en el si dels territoris

Prioritat d’inversió 8e :  Promoure l’ocupació duradora i de qualitat; fomentar la mobilitat dels 
treballadors tot integrant els mercats de treball transfronterers, i incloent-hi la mobilitat transfronterera, 
les iniciatives locals conjuntes per l’ocupació, els serveis d’informació i els esforços d’assessorament i de 
formació.

Objectiu específic 9 :  Promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació 
i les competències de les persones sobre el territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació.
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Resum del projecte :
La lliure circulació de treballadors és una llibertat essencial de la UE i un pilar del mercat únic. Les 
zones transfrontereres són molt sensibles a aquesta realitat. Per això, desenvolupar la seva capacitat i 
potencial d’integració i consolidació en el món del treball és un factor clau de l’enfortiment del mercat 
únic. La Confederació Europea de Sindicats, a la qual pertanyen els socis d’ESTOC 2020, va adoptar 
la “Recomanació als governs dels estats membres i a la UE relativa a la supressió dels obstacles 
a la mobilitat dels treballadors fronterers a Europa”. La Comissió Europea va dictar la Comunicació 
“Estimular el creixement i la cohesió de les regions frontereres de la UE”. ESTOC 2020 planteja 
aplicar aquestes polítiques a l’espai occitano-català mitjançant l’aportació sindical a la transparència i 
reforçament del mercat laboral i al foment de la cohesió territorial.

Repte :  Contribuir a reduir els obstacles a la mobilitat de la mà d’obra, característiques de l’efecte 
frontera.

Objectiu principal :  Explotar les possibilitat d’aquest mercat, millorar la seva transparència, afavorir i 
incrementar una millor mobilitat de la mà d’obra, augmentar les possibilitats d’ocupació.

Principals resultats : Elaborar un diagnòstic del mercat de treball, formular propostes d’acció. Crear 
una xarxa sindical conjunta, estable i permanent d’experts del treball transfronterer.

Beneficiaris : Població activa del territori.

Valor afegit : Intervenció dels sindicats de les dues regions de forma integrada, transnacional i 
transfronterera sobre l’efecte frontera, la seva relació amb el mercat de treball i l’ocupació transfronterera.

Elements Nous del projecte :  El partenariat. Els sindicats encara no han dut a terme un projecte 
POCTEFA. Per primera vegada, un projecte tracta la temàtica del mercat de treball occitano-català i les 
seves relacions amb l’ocupació dels seus habitants. A més, ESTOC 2020 completa el projecte EMPLEO 
dut a terme pel GECT Aquitània/Euskadi/Navarra.

Com mira de respondre el partenariat als reptes identificats? Quines solucions aporta el 
projecte a aquests reptes ? En què es diferencia la proposta plantejada de les accions dutes 
a terme anteriorment ? 
ESTOC 2020 respon als reptes a través d’una intervenció sindical transnacional comuna i coordinada 
que podrà analitzar les lògiques específiques: diagnòstic i anàlisi de situació actualitzada, propostes 
d’accions, inclosos els obstacles percebuts pels assalariats; una xarxa estable i permanent d’experts 
sindicals formats sobre el treball transfronterer; i la creació de recursos (informacions i consells) a 
disposició de la població i de les entitats del territori.
La intervenció sindical aporta un enfocament novell que s’ha abordat poc des de la perspectiva dels 
assalariats en el POCTEFA. La col·laboració del partenariat amb els serveis públics d’ocupació i socials i 
els comitès econòmics i socials aporta un valor afegit considerable.
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Per quin motiu la cooperació transfronterera és necessària per a atènyer els objectius i els 
resultats del projecte ?

A l’espai transfronterer li manca un pla supranacional desenvolupat de manera transnacional i 
transfronterera. Les administracions competents (nacionals, regionals) tenen projectes de promoció de 
l’ocupació desenvolupats únicament sobre el seu territori. La CTP mateixa inclou igualment l’ocupació 
en l’estratègia dels Pirineus, però cap d’aquestes administracions aborda el problema sota un angle 
global que sobrepassi l’efecte frontera. Els sindicats volen contribuir a la correcció d’aquest dèficit a 
través d’accions comunes en el marc de tot l’espai transfronterer, dutes a terme mitjançant la cooperació 
i compartint els seus resultats amb els serveis relatius a l’ocupació i amb els agents econòmics i socials. 
Reforçar i consolidar aquest espai pot oferir als treballadors del conjunt del territori informacions i consells 
susceptibles de generar noves oportunitats d’ocupació (en partenariat amb els serveis d’ocupació, 
socials i altres institucions implicades), tot contribuint així a la cohesió social i territorial.
Els sectors als quals s’orienta el projecte són els assalariats joves, els treballadors de l’agricultura i el 
turisme (comerç, hostaleria, restauració), els estacionaris, els d’activitats logístiques, i els de sanitat i 
serveis.
El projecte es desenvoluparà a les zones transfrontereres costeres de Le Perthus/La Jonquera i a les 
zones de muntanya de Cerdanya i Haut Comminges/Val d’Aran. Les zones del programa on s’incidirà 
seran el departament dels Pyrénées-Orientales i Haute-Garonne, i les províncies de Girona i Lleida.

Projecte de recerca sobre el treball transfronterer a l’espai transfronterer 
Occitània- Catalunya.

I. OBJECTIU GENERAL :
Conèixer la situació del treball transfronterer en l’espai Occitània – Catalunya, i les seves perspectives 
de futur.

II. OBJECTIUS ESPECÍFICS :
1- Conèixer la situació actual del treball transfronterer i el context en què es desenvolupa.
2- Conèixer i analitzar les potencialitats i les dificultats per al futur del treball transfronterer a l’espai 
occitano – català.

III. METODOLOGIA
1. Anàlisi quantitatiu i documental
2. Anàlisi qualitatiu
3. Síntesi analítica i informe final

Soci líder : CC.OO Catalunya
Pressupost final adoptat el 01/10/2020-Ref: EFA306 /19 ESTOC 2020: 174.065 € 

incloent subvenció FEDER: 113.142 €

CSIR PYREMED/PIRIMED   contacte de premsa
Presidència CSIR : csirpirimed@gmail.com; 

Projecte ESTOC 2020 soci líder : CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16 - Barcelone (08003)
Michela Albarello +34934812892 – internacional@ccoo.cat

twitter : @CSIR_CAT_OCC


